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 نماذج القراءة المتحررة أوال : 

 ـ اقرأ ثم أجب : 1

د  ع  مُ  ض  رأ مأ  ارُ شأ تِ ِد ي ان  يُؤأ  د  قأ وأ  ،ع  اسِ وأ  اق  طأ ى نِ لأ عأ  ة  ي  ادِ صأ تِ اق  وأ  ة  ي  اعِ مأ تِ اج  وأ  ة  ي  ح ِ ِص  رأ اطِ خأ مأ بِ  ةُ ئأ بِ و  األأ  ِذرُ تُن  

 ةِ ي  ادِ صأ تِ االق   اةِ يأ الحأ  يلِ طِ ع  تأ وأ  اِس الن   نأ مِ  ينِ يِ الأ المأ  اتِ رأ شأ عأ  لِ تأ ق  ى مأ لأ إِ  ةِ ورأ مُ ع  المأ  اءِ حأ ن  ي أأ فِ  الِ قأ تِ االن   يعِ رِ سأ 

ِ انِ رأ م  العُ  سُّعِ وأ الت  وأ  اخِ نأ المُ  يُّرِ غأ تأ وأ  ِ ح ِ الص ِ  فِ ر  الص  وأ  اهِ يأ المِ  اتِ مأ د  خِ  ِص ق  نأ وأ  ي  ي فِ  مُ هِ س  تُ  د  قأ  لُ امِ وأ ا عأ هأ لُّ كُ  ،ي 

ي أأ فأ تأ   .ارِ شأ تِ االن   ةِ يعأ رِ سأ  ة  ي  ثِ ارِ كأ  اض  رأ م  ش ِ

 : الِفْقَرةِ اْستِْخِرْج ِمَن 

اِدفأ ) دأ )( .......، ىوَ دْ العَ  ةِ يدَ دِ شَ  اض  رَ مْ أَ ُمرأ اد  )اض  رَ مْ أَ ُمف رأ  ( ....... .يء  طِ بَ ( .......، ُمضأ

 أََماَم َما يَِلي:)×( أَْو ( ✓َضْع َعََلَمةَ )

 )  (                                     .رِ شأ البأ  نأ مِ  ينِ يِ الأ المأ  اتِ رأ شأ عأ  لِ تأ ق  ي مأ فِ  ةُ ئأ بِ و  األأ  بُ ب  سأ تأ تأ  د  قأ  -

ِ ح ِ الص ِ  فِ ر  الص  وأ  اهِ يأ المِ  اتِ مأ د  خِ  صُ ق  نأ -  )  (                      .اِض رأ م  األأ  ارِ شأ تِ ان  بِ  ة  قأ الأ عأ  هُ لأ  سأ ي  لأ  ي 

  :مِ الَ ي العَ فِ  اء  بَ وَ  ارُ شَ تِ ا انْ هَ ثُ دِ حْ يُ  دْ ي قَ تِ ال   جِ ائِ تَ الن   إِْحَدىاْذُكْر 

. ................................................................................ 

 :للِفْقَرةِ َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا 

. .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ اقرأ ثم أجب : 2

 ارِ مأ ث  تِ االس  وأ  ةِ يأ مِ ن  الت   اتِ ي  لِ مأ ى عأ لأ عأ  عُ ج ِ شأ تُ  كأ لِ ذأ بِ وأ  ةِ دأ د ِ جأ تأ المُ  ةِ اقأ للط   لِ بأ ق  تأ س  المُ  ةأ ابأ و  بأ  رُ ص  مِ  ت  حأ بأ ص  أأ 

 يدِ لِ و  تأ  اتِ ط  حأ مأ  رِ هأ ش  أأ  ن  مِ ، وأ اءِ بأ رأ ه  للكأ  ة  رأ د ِ صأ مُ  ة  لأ و  دأ  رأ بأ ك  أأ  مأ و  ا اليأ نأت  بِ وأ  ةِ اقأ الط   رِ ادِ صأ مأ  يعِ وِ ن  تأ وأ 

 رأ بأ ك  أأ  دُّ عأ ي تُ تِ ال  وأ  ،رِ مأ ح  األأ  رِ ح  البأ  ةِ ظأ افأ حأ مُ بِ  "تِ ي  ل الز  بأ جأ " ةِ قأ طأ ن  ي مِ فِ  عُ قأ ي تأ تِ ال   ةُ ط  حأ المأ  اءِ بأ رأ ه  الكأ 

ا،ن  مِ  ةِ دأ ل  وأ المُ  اتِ رأ د  القُ وأ  اتِ ينأبِ ور  التُّ  دُ دأ عأ وأ  ةُ احأ سأ المِ  ثُ ي  حأ  ن  مِ  مِ الأ العأ بِ  ة  ط  حأ مأ   ةُ ط  حأ ي المأ وِ تأ ح  ا تأ مأ كأ  هأ

ا هأ ورِ رُ مُ  دأ ن  عِ  اتِ ينأبِ ور  التُّ  فُ ق  وأ  م  تأ يأ لِ  ارِ ادأ الر   لِ الأ خِ  ن  مِ  ةِ رأ اجِ هأ المُ  ورِ يُ الطُّ  ةِ بأ اقأ رأ مُ  ةِ ومأ ظُ ن  ى مأ لأ عأ 

 ي  نِ ق  تِ  يأ هِ ، وأ ورِ رُ المُ  دأ ع  ا بأ هأ يلِ غِ ش  تأ  ةُ ادأ عأ إِ وأ 
 .مِ الأ ي العأ فِ  ة  ر  مأ  لِ و  ألأ  مُ دأ خ  تأ س  تُ  ة 

 :  الِفْقَرةِ اْستِْخِرْج ِمَن 

اِدفأ )  اد  انَ رْ ِص ُمرأ عأ )ةِ دَ د ِ جَ تَ المُ  رِ يْ غَ )( .......، ُمضأ م   ( ....... .رِ ائِ الط  ( .......، جأ

https://akhbarelyom.com/News/Search/1/1?JournalID=1&query=%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD


 أََماَم َما يَِلي:)×( ( أَْو ✓َضْع َعََلَمةَ )

 )  (   .                  اءِ بأ رأ ه  للكأ  ةِ رأ د ِ صأ المُ  لِ وأ الدُّ  بأي نأ ا ي  مِ الأ ي عأ انِ الث   رأ ص  مِ  يبُ تِ ر  تأ  حأ بأ ص  أأ  -

 )  (                             .  طِ س ِ وأ تأ المُ  رِ ح  البأ  لِ احِ سأ  عألأى "تِ ي  ل الز  بأ جأ " ةُ قأ طأ ن  مِ  عُ قأ تأ  -

 ":تِ يْ ل الز  بَ جَ " ةِ ط  حَ مَ  َعنْ  ةِ عَ طْ القِ بِ  تْ رَ كِ ي ذُ تِ ال   اتِ زَ ي ِ مَ المُ  ىدَ حْ إِ  رْ كُ اذْ 

. ....................................................................... 

 :للِفْقَرةِ َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا 

. .................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـ اقرأ ثم أجب : ٣

 قِ رأ الوأ  اعِ رأ تِ اخ   نِ ًءا مِ د  بأ  كأ لِ ذأ ، وأ مِ لُّ عأ الت  وأ  يمِ لِ ع  الت   الِ جأ ي مأ فِ  وظ  حُ ل  مأ  ر  وُّ طأ ا تأ يأ وجِ ولُ نُ ك  الت ِ  نِ عأ  جأ تأ نأ

ى وأ ق  أأ  حأ بأ ص  ي أأ ذِ ال   وبِ اسُ ةً للحأ افأ ضأ ، إِ يرِ وِ ص  الت  وأ  يلِ جِ س  الت  وأ  ةِ اعأ بأ الط ِ  ةِ لأ حأ ر  ى مأ لأ واًل إِ صُ ، وُ مِ الأ ق  األأ وأ 

 نأ مِ  ير  ثِ كأ ا هأ ا لأ مأ كأ  ن  كِ ا، لأ هأ رِ ي  غأ و وأ يديُ الفِ وأ  ةِ عأ و ِ نأتأ المُ  ِض ر  العأ  اتِ اشأ شأ وأ  الِ جأ ا المأ ذأ ي هأ فِ  اتِ ي  نِ ق  الت ِ 

اا نأي  لأ ي عأ تِ ال   وبِ يُ العُ وأ  ِوئِ اسأ المأ  نأ مِ  يدُ دِ ا العأ هأ لأ فأ  اتِ ي  ابِ يجأ الِ  هأ  اكِ هأ تِ ان  وأ  ةِ قأ ث  وأ المُ  رِ ي  غأ  ارِ بأ خ  األأ كأ  أأن  نُقأاِومأ

أأن   ،ةِ ي  اعِ مأ تِ االج   اتِ قأ الأ العأ  فِ ع  ضأ وأ  ةِ ي  وِص صُ الخُ   .يد  دِ شأ  ر  ذأ حأ بِ  اهأ مأ دِ خ  تأ س  نأ وأ

   :الِفْقَرةِ ِمَن اْستِْخِرْج 

اِدفأ )  اد  )نَُواِجُهَهاُمرأ عأ )اتي  بِ لْ الس  ( .......، ُمضأ م   ( ....... .ةقَ ََل العَ ( .......، جأ

 أََماَم َما يَِلي:)×( ( أَْو ✓َضْع َعََلَمةَ )

 )  (                           .  يمِ لِ ع  الت   الِ جأ ي مأ فِ  اتِ ي  نِ ق  ى الت ِ وأ ق  أأ  ن  مِ  وبُ اسُ الحأ  حأ بأ ص  أأ  -

 )  (                         .  ةِ رأ س  األُ  ادِ رأ ف  أأ  نأ ي  بأ  طِ ابُ رأ الت   فُ ع  ا ضأ يأ وجِ ولُ نُ ك  الت ِ  ِوئِ اسأ مأ  ن  مِ  -

 :ايَ وجِ ولُ نُ كْ للت ِ  اتِ ي  بِ لْ الس  اَ  ىدَ حْ إِ  رْ كُ اذْ 

. ....................................................................... 

 :للِفْقَرةِ َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا 

. .................................................. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ـ اقرأ ثم أجب : ٤

ء زمالئه، واتجهوا إلى الصحراتخرج من الجامعة ولم ينتظر الوظيفة الحكومية، فاشترك مع بعض 

تقنوا عملهم أالواسعة، فمنحتهم الدولة قطعة أرض ليقوموا باستصالحها وزراعتها، واجتهدوا و

 ونجح المشروع، فنفعوا وطنهم وأصبحوا من األثرياء.

 تخير الصواب مما بين القوسين  -1

  ( النشطاء -األقوياء –األغنياء  –معنى األثرياء )العظماء 

   ضعف( -حزن  –فشل  –)خسر مضاد نجح 

 ( أمام العبارةغير الصحيحة X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة ) -2

  )  (    الصحراء ال قيمة وال نفع لها 

  )   (   نجح الشباب في مشروعهم وحققوا أرباحا كثيرة 

 كيف حصل الشاب وزمالؤه على األرض كما فهمت من العبارة؟  -٣

***************** 

 اقرأ ثم أجب : 5

تهتم المدرسة بالتربية الخلقية؛ فتحرص على غرس األخالق الفاضلة من خالل األنشطة المتنوعة 

التي تشجع التالميذعلى اكتساب الصفات الكريمة وتشجع المهذب منهم، بإعطائه جائزة السلوك 

 الحميد.

 تخير الصواب مما بين القوسين:  -1

 جتماعية(اال -النفسية –الرياضية   –تربية )الخلقية تشير الفقرة إلى اهتمام المدرسة بال 

  حقيبة( -جائزة –شهادة  –تشجع المدرسة المهذب بإعطائه  )وساما 

  الخالق( -الخلق –الخلقة  –مفرد األخالق )الخليق 

  القليل(  -الذميم –الصغير  –مضاد الحميد )النحيف 

 لعبارةغير الصحيحة ( أمام اX( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة ) -2

  )  (    تربي المدرسة أبناءها على الصفات الذميمة 

  )    (   تشجع المدرسة المهذبين 

 عالم تربي المدرسة أبناءها كما فهمت من العبارة؟  -٣

 اقرأ ثم أجب :6

النظام سر نجاح الدول المتقدمة؛ ألنه يوفر الوقت والجهد؛ لذا عليك أيها التلميذ أن تجعل النظام 

عاًرا لك في حياتك في كل شيء، حتى ترقى وترتقي بك بالدك، فالدول المنظمة هي التي تسعى ش

 للتقدم.

 تخير الصواب مما بين القوسين  -1

  تشارك( -تتقدم –تفوز  –مرادف ترتقى  )تشهد 

  أسر( -أسرار –سرر  –جمع كلمة سر  )سرير 



  الخسارة(  -الهمال –القبح  –مضاد كلمة النظام )الفوضى 

 ( أمام العبارةغير الصحيحة X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة ) -2

  )  (    يجب علينا أن نجعل النظام شعارا لنا 

  )   (   الفوضى تؤدي إلى التقدم والرقي 

 ما سبب تقدم الدول كما فهمت من العبارة؟  -٣

 ـ اقرأ ثم اجب : 7

نحن العرب نسعى جاهدين إلى تحقيق السالم، ولم نغلق بابا من أبوابه، ونواجه كل الصعاب 

والتحديات من أجل تحقيق السالم العادل فإننا شعوب محبة للسالم تنبذ العنف، وأيدينا ممدودة 

 مستقبل الشعوب. وتهديد لبالسالم؛ ألن الحروب أداة تدمير 

 تخير الصواب مما بين القوسين  -1

 تهمل( -تستسلم –ترفض  –دف تنبذ  )تزين مرا 

  الهزيمة(  –الخوف  –الحرب  -مضاد كلمة السالم )الخصام 

 ( أمام العبارةغير الصحيحة X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )√ضع عالمة ) -2

  )  (    الشعوب العربية ال تقبل السالم 

  )   (    الحروب تدمر الشعوب 

 أكمل   -٣

  إلى تحقيق..........العادل تسعى الشعوب العربية 

 تواجه الشعوب العربية........و...... من أجل تحقيق السالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ثانيا : نماذج النصوص المتحررة 

 ـ اقرأ ثم أجب : 1

 بالِ طَ المَ  ل ِ ي كُ فِ  ءِ رْ ي                     المَ دِ يْ أَ  نَ يْ بَ  ور  نُ  مُ لْ العِ 

 بانِ جَ  ل ِ كُ  نْ مِ  هُ ف  حُ يَ                      مِ ََل الظ  بِ  هُ بَ شْ أَ  لُ هْ الجَ وَ 

 باعِ تَ المَ  لِ قَ ثِ  نْ مِ  الِ مَ عْ ي                    الَ فِ  ءَ رْ ي المَ فِ عْ يُ  مُ لْ العِ 

َواَب ِلل ا بَْيَن القَْوَسْينِ  َكِلَمِة ال تَي تَْحتََها َخط  )أ( اْختَِر الص   :ِمم 

ع نأى. رِ اطِ خأ المأ  نأ مِ  يرُ ثِ الكأ  الِ بأ الجِ  قِ لُّ سأ تأ بِ  فُّ حُ يأ  -1 (: مأ  (هُ رأ ك  يأ  - بُّ حِ يُ  – مُ لأ ع  يأ  – يطُ حِ )يُ   )يأُحفُّ

ُع )يقِ رِ الط   بِ انِ جأ بِ  تُ ر  سِ  -2 م   )ب  ن  جأ مُ  – وب  نُ جُ  – بُ انِ وأ جأ  – بُ انِ جأ )أأ   (:بانِ جَ . جأ

ادُّ ) . ةِ عأ افِ الر  بِ  ل  قأ ثِ  ودِ جُ وُ  ن  مِ  د  بُ  الأ  -٣   (ة  ل  قِ  – اء  هأ تِ ان   – اغ  رأ فأ  – ة  ف  )خِ      (:لقَ ثِ ُمضأ

):  ب( أَِجْب بَِما ُهَو َمْطلُوب 

ا: )المأ  األأب يأاتِ : هأاِت ِمنأ أْكِملْ  -1 ايأةُ نأف ُسهأ ا الن ِهأ  ...................(،بالِ طأ كأِلمةً لأهأ

ِقيِقيٌّ  تأع بِير  ............................« ور  نُ  مُ ل  العِ : »تََخي رْ  -2 اِزيٌّ  -)حأ جأ  )مأ

ِقيِقيٌّ « باعِ تأ المأ  لِ قأ ثِ : »تََخي رْ  -٣ بِير  .................................... )حأ اِزيٌّ  -تأع  جأ  )مأ

 : اتِ يَ بْ )جـ( َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا للَ 

. ................................................................................ 

 

 

 

 اقرأ ثم أجب :ـ  2

 والَ خُ الد   ومُ رُ يَ  نْ ا مَ يَ                   اب  بَ  دِ جْ للمَ  مُ لْ العِ    

 والَ طُ  لَ يْ الل   رُ هَ سْ يَ ى                وَ عَ سْ يَ  دِ جْ للمَ  ر  الحُ وَ 



 يََل وِ  طَ ًَل يْ لَ  د ِ الجِ ا                بِ نَ رْ هِ ا سَ  مَ ََل العُ  الَ وْ لَ 

َواَب ِللَكِلَمِة ال تَي تَْحتََها َخط   ا بَْيَن القَْوَسْينِ  )أ( اْختَِر الص   : ِمم 

ع نأى )المأ  . دِ ج  للمأ  يقُ رِ ا الط  مأ هُ  قُ الأ خ  األأ وأ  مُ ل  العِ  -1  - ةُ و  القُ  – فُ رأ الش   – ةُ فأ رِ ع  )المأ   (:دِ ج  مأ

 (قُ الأ خ  األأ 

 - جُ رِ االخأ  – وجُ رُ الخُ  – لُ اخِ (:           )الد  ولِ خُ )الدُّ  ادُّ ضأ مُ   . يخِ ارِ للت   ولِ خُ الدُّ  ةُ ابأ و  بأ  رُ ص  مِ  -2

 )لُ خ  الد  

رأ يأت ِسُمونأ  -٣ ُل ِمص  ادُّ )الجِ   . د ِ الجِ بِ أأه   – لُ سأ الكأ  – فُ ع  الض   – بُ ضأ )الغأ         (:د ِ ُمضأ

 )ضُ رأ المأ 

):  ب( أَِجْب بَِما ُهَو َمْطلُوب 

ا: )الدُّ  األأب يأاتِ : هأاِت ِمنأ أْكِملْ  -1 ايأةُ نأف ُسهأ ا الن ِهأ  ...................(، والأ خُ كأِلمةً لأهأ

ِقيِقيٌّ « اب  بأ  دِ ج  للمأ  مُ ل  العِ : »تََخي رْ  -2 بِير  ..................................... )حأ اِزيٌّ  - تأع  جأ  )مأ

ِقيِقيٌّ « يالأ وِ  طأ اًل ي  لأ  د ِ الجِ ا بِ نأ ر  هِ سأ : »تََخي رْ  -٣ اِزيٌّ  -تأع بِير  ....................................... )حأ جأ  )مأ

 : اتِ يَ بْ )جـ( َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا للَ 

. ............................................................................................. 

 

 اقرأ ثم أجب :ــ  3

 امِ و  قَ  رُ يْ خَ  مُ لْ العِ فَ  مْ كُ اتِ يَ تَ وا                  فَ بُ ذ ِ هَ  مْ وهُ مُ ل ِ عَ  مْ يكُ نِ وا بَ ب  رَ 

 امِ طَ حُ  رِ يْ غَ ا بِ يَ نْ الد   ىلَ وا إِ جُ رَ خَ               م ا هُ ذَ إِ  ينَ مِ دَ عْ المُ  الُ مَ  مُ لْ العِ وَ 

 امِ قَ مَ  ل  جَ ا أَ هَ عُ فَ رْ يَ  مُ لْ العِ ا                 وَ هَ ل  ذِ يَ وَ  ةً م  أُ  ضُ فِ خْ يَ  لُ هْ الجَ وَ 

َواَب ِللَكِلَمِة ال تَي تَْحتََها َخط   ا بَْيَن القَْوَسْينِ  )أ( اْختَِر الص   :  ِمم 

ع نأى )أأ  .مِ الأ العأ  اتِ ارأ ضأ حأ  ل ِ جأ أأ  ن  مِ  ةُ ي  رِ ص  المِ  ةُ ارأ ضأ الحأ  -1  - بُ رأ غ  أأ  – فُ عأ ض  أأ  – مُ ظأ ع  )أأ  (:ل  جأ مأ

 ى(لأ ع  أأ 

ُع )أُ  . ةُ م  األُ ي قِ تأ ر  تأ  مِ ل  العِ بِ  -2 م   )يم  مِ أأ  - وم  مُ أأ  – م  مأ أُ  – ات  هأ م  (:                            )أُ ة  م  جأ

ادُّ ) . رأ ص  مِ  ىلأ إِ  رُ ي  الخأ  اءأ جأ  -٣  – نُ ز  حُ ال – بُ ضأ غأ ال – رُّ ش  ال)                (:رِ ي  خأ الُمضأ

 )ضُ رأ مأ ال



):  ب( أَِجْب بَِما ُهَو َمْطلُوب 

ا: )حُ  األأب يأاتِ : هأاِت ِمنأ أْكِملْ  -1 ايأةُ نأف ُسهأ ا الن ِهأ  ...................(،امطأ كأِلمةً لأهأ

ِقيِقيٌّ « ينأ مِ دأ ع  المُ  الُ مأ  مُ ل  العِ : »تََخي رْ  -2 اِزيٌّ  -تأع بِير  ............................... )حأ جأ  )مأ

ِقيِقيٌّ « ةً م  أُ  ضُ فِ خ  يأ  لُ ه  الجأ : »تََخي رْ  -٣ بِير  .................................. )حأ اِزيٌّ  -تأع  جأ  )مأ

 : اتِ يَ بْ )جـ( َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا للَ 

. ........................................................................... 

 

 

 اقرأ ثم أجب :ــ  4

 :قول الشاعر ي 

ف ِِه التأبجيال ِم وأ سوال                      قُم ِللُمعأل ِ ُم أأن يأكونأ رأ  كادأ الُمعأل ِ

ل  ِمنأ ال ذي فأ أأو أأجأ ُعقوال           أأعأِلمتأ أأشرأ يُنِشُئ أأنفُساً وأ  يأبني وأ

يرأ ُمعأل ِم  عأل متأ بِالقألأِم القُرونأ األولى              ُسبحانأكأ اللأُهم  خأ

جتأ هأذا العأقلأ ِمن ُظلُماتِهِ  هأدأيتأهُ النورأ الُمبينأ سأبيال         أأخرأ  وأ

 يلي :  هات من األبيات ما -أ

 كلمة مفردها قرن  -2    ) التعظيم(كلمة معناها  -1

ِحيَحةِ  الِعبَارةِ  أََمامَ ( ✓)َضْع َعََلَمةَ    -ب ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ ( ✗)وَ  الصَّ  الصَّ

  (    )                 مهنة  المعلم من أشرف المهن  -1

 (   )للمعلم دوره في الماضي فقط                       -2

 نفس النهايات:هات من النص كلمتين لهما    -جـ

 .......،..........:  نزول 

  أمر فيه الشاعر بتقديم التحية للمعلمهات البيت الذي ي   -د

 اقرأ ثم أجب:-5

 أهَلا أهَلا يا  مدرستي 

 هيا نقرأ أحلى لغة



 نكبر معها نحلو معها 

 لغتي الفصحى ما أروعها 

 لغتي شجرة تنمو أبداا 

 غِردااأنا أتلوها لحناا 

 هات من األبيات مايلي  -أ

 كلمة مضادها ) نصغر( -2كلمة معناها ) ما أجملها (   -1

ِحيَحةِ  الِعبَارةِ  أََمامَ ( ✓َضْع َعََلَمةَ )   -ب ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ ( ✗)وَ  الصَّ  الصَّ

  (    )                         شاعر محب ومعجب باللغة العربيةال -1

 (   )                     اللغات األجنبيةيدعونا الشاعر إلى تعلم    -2

 :خير الصواب مما بين القوسينت  -جـ

 مجاز( –هيا نقرأ اللغة العربية                   ) حقيقة -1 

 مجاز( –لغتي شجرة تنمو                       ) حقيقة -2

 تنمو وتتطور. هات البيت الذي يذكر فيه الشعر أن اللغة -د

 

 ثم أجب : اقرأــ  6

 الَحْقُل األَْخَضُر ُصْنُع يَِدي

 َوأَنَا فـَلٌَّح يَـا بَـلـِدي

 فَـَلٌَّح يَـا بَـلَـَد النُّورْ 

 أَســتَْيِقُظ قَْبَل العُْصفُورْ 

 َوأَُرشُّ تُـَرابَِك ِمْن تَعَبِي

ا َوَسـنَابَِل َكالذََّهبِ   فَـَرحا

اْر      اِري أَْحــَدُث َجـرَّ  َجرَّ

 ـْبـَل األَْســَحارْ أَْعـلُوهُ قَ 

 الحـْقُل األَْخَضُر ُصْنُع يَِدي

 َوأَنَا فََلٌَّح يَا بَـلَـِدي

 تخير الصواب مما بين القوسين :  -أ

 بعد الظهر(  –قبل الفجر –قبل المغرب  -معنى السحر هو الوقت : )بعد العصر    -



ِحيَحةِ  الِعبَارةِ  أََمامَ ( ✓َضْع َعََلَمةَ )   -ب ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ ( ✗)وَ  الصَّ  الصَّ

 )    (    الفَلح نشيط محب لبلده وعمله                   -1

 )   (  الفَلح يعمل بيده وال يستعين بمعدات حديثة       -2

 تخير  :   -جـ

 مجازي(  –أنا فَلح............. تعبير )حقيقي  -1

 مجازي( –سنابل كالذهب.......تعبير )حقيقي  -2

ا هات من األبيات ما يعبر عن هذا المعنى.   -د  الفَلح يصحو مبكرا

 اقرأ ثم أجب : -٧

 رْ ضَ خْ الَ  هُ ئُ اطِ شَ  ةُ ن  الجَ وَ                 رْ ثَ وْ الكَ  وَ هُ  بُ ذْ العَ  يلُ الن ِ        

               !رْ ضَ نْ ا أَ مَ وَ  دَ لْ ى الخُ هَ بْ ا أَ مَ                  رْ ظَ نْ المَ وَ  ةِ حَ فْ الص   انُ ي  رَ       

 استخرج من البيتين ما يلى:)أ( 

 ( المالح: مفرد ) مناظر (  مضاد ) (لمَ جْ أَ ) مرادف 

ِحيَحةِ  الِعبَارةِ  ( أََمامَ ✓ب(    َضْع َعََلَمَة )( ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ ( ✗)وَ  الص   الص 

 يعبر الشاعر فى البيتين عن إعجابه بنهر النيل ) (-1

 ) (تَْعبِير  َحِقيِقي  « رثَ وْ الكَ  وَ هُ  بُ ذْ العَ  يلُ الن ِ  -2

  للبَْيتَْيِن:)جـ( َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا 

.................................... 

 اقرأ ثم أجب: 8

 ِمْصُر يَا َمْهَد الَكَرم                   ِمْصُر َيا أَْرَض الَهَرم

 أَْنـِت للـِعـــْلـِم َمـَنـاَرة أَْنِت بَْدء  للَحَضاَرة                     

  استخرج من البيتين ما يلى :)أ( 

 ومضاد ) سماء ( ومفرد  )األراضى ( (:بداية) مرادف  -



ِحيَحةِ  الِعَبارةِ  ( أََمامَ ✓ب(    َضْع َعََلَمةَ ) ِحيَحةِ  َغْيرِ  أَمامَ ( ✗)وَ  الص   الص 

ضُ   ي ِر. أأر  رأ تأِفيُض بِالخأ  ) (ِمص 

رأ    ُل ِمص   عرفوا الكرم حديثا )  (أأه 

اِزي   منارة "  تعبير  للعلم   أأن ت» جأ  )مأ

:ج  ( أَِجْب بَِما ُهَو َمْطلُوب 

م(أْكِملْ  -1 ا: )الكأرأ ايأةُ نأف ُسهأ ا الن ِهأ تأي ِن كأِلمةً لأهأ  )...................(  : هأاِت ِمنأ البأي 

 ـ( َضْع ُعْنَوانًا ُمنَاِسبًا للبَْيتَْيِن: د) 

  



  

 أسئلة ظواهر لغوية وإمَلءثالثا :

 تخير الصواب مما بين القوسين :  1

 (نأ مِ  – نِ عأ  –ي فِ  –ى لأ )إِ           .يعِ بِ ......... الر   األزهار  حُ ت  فأ تأ تأ 

  (نأ مِ  – ىلأ إِ  – نِ عأ  -ـ )بِ           .ااحً بأ صأ  ةِ سأ رأ د  المأ ......... بُ هأ ذ  أأ 

  ة (عأ ائِ رأ  –ة  عأ ائِ رأ  –ةً عأ ائِ .             )رأ  اُن ............وأ ل  األأ 

  ُ(ينأ قِ ادِ صأ  – ونأ قُ ادِ صأ  – انِ قأ ادِ .             )صأ  ........ ونأ مُ ل ِ عأ الم 

  (نِ ي  تأ بأ تأ ك  المأ  –اِن تأ بأ تأ ك  المأ  –اِن بأ تأ ك  .             )المأ انِ تأ عأ اسِ .......... وأ 

  ُالمُ دِ تأ ع  .......... م(                .  اخِ(نأالمُ  –اُخ نأالمُ  –اخأ نأل 

  ُاِن(بأ اتِ الكأ  –ونأ بُ اتِ الكأ  –ِن بأي  اتِ اِن.          )الكأ عأ دِ ب  ........ م 

  ُاُت(بأ الِ الط   –اتأ بأ الِ الط   –اِت بأ الِ .        )الط  ات  قأ و ِ فأ تأ ........ م 

 أسبوعا( –عاما  –غدا  -سأذهب للنادي...)أمس 

 صباحا( –مساء  –أمس  -..)صيفا.أتناول وجبة العشاء 

  أمارس الرياضة مع أصدقائي صباحا. ظرف الزمان في

 صباحا( -الرياضة -..)أمارس.الجملة

 ليال -..)أفراد .يجتمع أفراد األسرة ليال. ظرف الزمان في الجملة-

 يجتمع( –األسرة 

  الجنود. (من –إلى -في  -..)أمام.القائدوقف 

 عن(مصر. –على -شمال -..)إلى .تقع السكندرية 

  عن -في -..)لـ.على( صديقي رسالة؛ألعبر-من -في -أكتب...)لـ-

 إلى( ـه عن حبي.

 على(...ـهم.-عن-من-عندما يزورني أصدقائي أرحب )بـ 

  فالحال)يضع الفالح البذور في األرض.االسم المجرور في الجملة-

 األرض(.-في-البذور

 م اس-فاعل -خبر -الرياضة مفيدة.كلمة)مفيدة( مرفوعة ألنها )مبتدأ

 مجرور(.

  الضمة )نشيطون( مرفوعة وعالمة رفعها )العمال نشيطون. كلمة-

 الفتحة(.-النون-الواو



 كلمة )الفريقان( مرفوعة وعالمة رفعها األلف ألنها  .فاز الفريقان

 ر(.اسم مجرو-فاعل-خبر-مبتدأ)

 تحبان( القراءة.-تحب-يحبون-..)يحب.التلميذة 

  ُة ِرقأة . كأِلمأ ُس ُمش  ِرقأة»الش م  ا:      )ُمب تأدأأ  « ُمش  فُوعأة ؛ ألأن هأ ر  بأر   –مأ  –خأ

( –فأاِعل   ُرور  ج  م  مأ  اس 

  ُة ةُ ُمِفيدأة . كأِلمأ اءأ ةُ »الِقرأ اءأ تأدأأ  « الِقرأ ا:         )ُمب  فُوعأة ؛ ألأن هأ ر  بأر   –مأ  –خأ

( –فأاِعل   ُرور  ج  م  مأ  اس 

  ُة ُس. كأِلمأ قأِت الش م  رأ سُ »أأش  ا:     )ُمب تأدأأ  « الش م  فُوعأة ؛ ألأن هأ ر  بأر   –مأ  –خأ

( –فأاِعل   ُرور  ج  م  مأ  اس 

  ُة . كأِلمأ قأات  ِ فُوعأة  وعالمة رفعها  « الط اِلبأاتُ »الط اِلبأاُت ُمتأفأو  ر  مأ

ة م  ة –)الض  او( –األأِلف –الفأت حأ  الوأ

  ُة ة . كأِلمأ هأاُر عأِطرأ هأارُ »األأز  ة؛ « األأز  م  فُوعأة  وعالمة رفعها الض  ر  مأ

ن ث  سأاِلم   ُع ُمؤأ م  ا: )جأ ُع ُمذأك ر  سأاِلم   –ألأن هأ م  عُ  –جأ م  ِسير   جأ ن ى( –تأك   ُمثـأ

 ِمير غأائِب قأة . )أأن ِت(: )ضأ ِ ِمير  –أأن ِت طأاِلبأة  ُمتأفأو  اطأبضأ ِمير  –ُمخأ ضأ

ل ِم ة ( –ُمتأكأ ُم إِشأارأ  اس 

 :ا فُوعأة  وعالمة رفعها األأِلف؛ ألأن هأ ر   تأعأادألأ الُمتأسأابِقأاِن. )الُمتأسأابِقأاِن( مأ

   تأدأأ بأر   –)ُمب  (   –فأاِعل   –خأ ُرور  ج  م  مأ  اس 

 ِمير غأائِب ا(:)ضأ اِن.)ُهمأ اِهرأ ا ِريأاِضي اِن مأ اطأ  –ُهمأ ِمير ُمخأ  –بضأ

ل ِم ِمير ُمتأكأ ة ( –ضأ ُم إِشأارأ  اس 

 

 :يلِ ا يَ يمَ فِ  ط  خَ  هُ تَ حْ تَ  ف  رْ حَ  ل ِ كُ  عَ وْ نَ  دْ د ِ حَ  ـ  2

 ي.                      ادِ ن  ال ىلأ إِ  "عادل" بأ هأ ذأ  (أ)

().............. 

 .                                ة  يأ افِ صأ  اءُ مأ الس  وأ  و  ح  صأ  وُّ الجأ )ب( 

           )...........( 

أ )جـ( سأ   .                ةً ل  جأ مأ  و  أأ ابًا تأ كِ  أُ رأ ق  أ

    )...........( 

 .                              لِ مأ العأ  نأ مِ  مُّ ِت األُ عأ جأ )د( رأ 



    )..............( 

 .               ةِ رأ ائِ لط  ابِ ُت ر  افأ )ه( سأ 

   )..............( 

 .                                              اءأ ضأ و  الض   بُّ حِ أُ  الأ ( و)

  )...........( 

 (:ن  هُ  ،مْ هُ  ،امَ هُ  ،يَ هِ  ،وَ هُ )ي لِ ا يَ م  مِ  بَ اسِ نَ المُ  يرَ مِ الض   ة  لَ مْ جُ  ل ِ كُ لِ  عْ ضَ ـ  3

 .     ات  صأ لِ خ  مُ  ات  هأ م  أُ  .                        )ب( ......ة  لأ امِ ........... عأ  (أ)

 .ُمِسنٌّ  ل  جُ .             )د( .......... رأ انِ يمأ رِ كأ  انِ صأ خ  )جـ( .......... شأ 

 .انِ تأ يلأ مِ جأ  انِ اتأ تأ )و( ......... فأ    .         ونأ صُ لِ خ  مُ  ونأ فُ ظ  وأ )ه( .......... مُ 

 (:ن  هُ  ،مْ هُ  ،امَ هُ  ،يَ هِ  ،وَ هُ )ي لِ ا يَ م  مِ  بَ اسِ نَ المُ  يرَ مِ الض   ة  لَ مْ جُ  ل ِ كُ لِ  عْ ضَ 4

 اِن.     رأ اهِ اِن مأ بأ .                           )ب( ........ العِ يٌّ فِ حأ ............ صأ  (أ)

 .انِ تأ يطأ شِ نأ انِ تأ بأ اتِ )د(..... كأ          .                           ة  ي  رِ ص  )جـ( ....... مِ 

 .اء  ضأ فأ  اتُ دأ ائِ )و( ......... رأ           ي.                ائِ قأ دِ ص  )ه( ........... أأ 

                (:ةي  لِ عْ فِ  ،ةي  مِ اسْ )ي لِ ا يَ م  مِ  ة  لَ مْ جُ  ل ِ كُ  عَ وْ نَ  دْ د ِ حَ 5

 ...: ةِ لأ م  الجُ  عُ و  .      نأةِ رأ جأ الش   قأ و  فأ  دُ ر ِ غأ تُ  ورُ يُ الطُّ  (أ)

      ..... .: ةِ لأ م  الجُ  عُ و  .    نأيعِ بِ ي الر  فِ  ارُ هأ ز  األأ  حُ ت  فأ تأ )ب( تأ  

               .... .: ةِ لأ م  الجُ  عُ و  .     نأةً عأ ائِ رأ  ةً حأ و  لأ  انُ ن  الفأ  مأ سأ )جـ( رأ 

 .... . : ةِ لأ م  الجُ  عُ و  نأ    .     ةأ اءأ رأ القِ  بُّ حِ تُ  "بسمة")د(  

 اإلمَلء :

 أَِعْد ِكتَابَةَ َما يَِلي بَْعَد تَْصِويِب الَْخَطاِء:

 ةُ ي  بِ هَ الذ   ةُ اجَ جَ الد  

 هِ ذِ هأ  ت  انأ كأ و ؟نِ و  الل   ةأ ي  بِ هأ ذأ  ةً يلأ مِ جأ  ةً اجأ جأ ا دأ مأ هِ تِ عأ رأ ز  ي مأ فِ  انِ كأ لِ م  ا يأ انأكأ  هُ تأ جأ و  زأ وأ  اعً ارِ زأ مُ  ن  ى أأ كأ يُح  

فِي ا مً و  يأ  عُ ارِ زأ المُ  ااذأ هأ  رأ ك  فأ  ن  ى أأ لأ إِ  ،امأ هُ تأ اجأ ا حأ هأ ا بِ د  سُ يأ ا وأ هأ انِ يعأ بِ يأ  ةً ي  بِ هأ ذأ  ةً ضأ ي  بأ  م  و  يأ  ل  كُ  عُ ضأ تأ  ةُ اجأ التجأ 

ِرجأ  ةأ اجأ جأ الد   حأ بأ ذ  يأ  ن  أأ  تأخ  ى لأ ا عأ هأ لِ الأ خِ  ن  مِ  لأ صُ ح  يأ ا وأ هأ يعأ بِ يأ لِ  ة  ي  بِ هأ ذأ  ات  ضأ ي  بأ  ن  ا مِ هأ نُ ط  بأ  يهِ وِ ح  ا يأ مأ  ِليأس 

 ، ل  بأ ق  يأ  م  لأ  هُ ن   أأ ال  إِ  كأ لِ ذأ  لأ عأ ف   يأ أال  بِ  هُ حأ س  نُ  ت  لأ اوأ حأ فأ  يهِ وِ ن  ا يأ مأ بِ  هُ تأ جأ و  زأ  عُ ارِ زأ المُ  رأ بأ خ  أأ  ..الِ المأ  نأ مِ  يرِ ثِ الكأ 

ُصلأ  ةِ اجأ جأ الد   نأ ط  بأ  حأ تأ فأ وأ  ينأ ك ِ الس ِ  د  عأ أأ  ن  كِ الأ   ال  إِ  يهِ فِ  د  جِ يأ  م  لأ ا فأ هأ لأ ي  خأ ي تأ تِ ال   ةِ ي  بِ هأ الذ  اة ضأ ي  البأ  ىلأ عأ  ِليأح 

ي تِ ال   ةأ ي  بِ هأ ا الذ  مأ هُ تأ اجأ جأ دأ  عِ مأ الت   بِ بأ سأ ا بِ رأ سأ خأ  د  قأ فأ  ؛امأ هُ ظ  حأ  انِ بأ دُ ن  يأ وأ  انِ يأ كِ ب  يأ  هُ تُ جأ و  زأ وأ  سأ لأ جأ فأ ، اءأ شأ ح  األأ 

ِ مِ و  ا اليأ مأ هِ قِ ز  رِ  رأ دأ س  مأ  ت  انأكأ   ؟ي 



......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

......................................... ...... 

 الكتابة:رابعا 

 ثم أجب:       مكونات المطوية التالية  اقرأ -1

 

 

 

 

 

 

من  النظافة

 اإليمان

هل تعلم أن النظافة 

 :هي الشخصية

مجموعة العادات 

والممارسات التي 

النسان،  يفعلها

ويحرص على 

للمحافظة على  اتباعها

نشاطه، وصحته، 

حيويته، ومظهره و

 الشخصي

 ماذا لو......؟

يحافظ النسان على نظافته لم 

الشخصية؛ يصاب ببعض 

 األمراض، منها:

أمراض الجهاز الهضمي مثل  -

 السهال.

الصابة بالديدان المعوي ة  -

 بمختلف أنواعها.

: لأمراض الجهاز التنفسي مث -

 .االلتهاب الرئوي والنفلونزا

 

 يجب علينا:

أن نعتني بأجسامنا باتباع 

 الخطوات اآلتية:

 وبعد غسل اليدين قبل -

تناول الطعام، أو بعد 

 السعال أو العطس.

 ارتداء المالبس النظيفة -

االستحمام ما ال يقل عن  -

ات في األسبوع. ٣  مر 

التخل ص من رائحة  -

العرق باستخدام مزيل 

 العرق. 

قص األظافر بشكل   -

 دوري. 

تغيير الجوارب بشكل   -

 يومي. 

االهتمام بتنظيف  -

 األسنان

 بعد تناول الطعام   -

...............

....... 
.............................

.. 

............................... ............................. 

 

 اكتب تحت كل جزء اسمه المناسب مكان النقط.للمطوية من خَلل فهمك  -

 .......................آخر للمطوية: ااقترح عنوان -

 

 

 : ثم أجب ،القصة التالية  اقرأ -2

أن يذهب ليعوم في  عمرمع أسرته إلى شاطئ البحر في الصيف، أراد  عمرذهب 

 البحر 



  

 :من خالل فهمك للقصة أكمل

 ..........................................................الزمان:

 ..........................................................المكان:

 ...................................................الشخصيات:

 ..................................................بداية القصة:

 ...................................................نهاية القصة:

 

 

 

 :ثم حللها،اللوحة الرشادية التالية  اقرأ -٣

 من أجل بيئة نظيفة

ا وإنما يجب علين ،المحافظة عليها من التلوث فقطالبيئة ملك للجميع وليس المهم 

 المحافظة على مواردها وترشيد استخدام تلك الموارد وإعادة تدويرها واستعمالها.

 مواطن أن تلتزم بما يلي:عليك أيها ال

 عدم إلقاء المخلفات في الطريق فال تؤذي المارة. -

 االلتزام بوضع كل نوع من القمامة في الصندوق الخاص به. -

 زراعة األشجار، فاألشجار مصدر لألكسجين وتساعد على تنظيف الهواء. -

 التقليل من استخدام المواد الكيميائية، ومنع تسربها إلى المجاري المائية. -

 من خالل فهمك للوحة أكمل:

 ..................... العنوان:

د الماء وبع عمر ستأذن من أمه، فأذنت له بشرط أن يعوم قريبا من الشاطئ، نزلاف

 .إني أغرق... إني أغرق...فترة بدأ يصرخ بصوت عال ويقول: أنقذوني

 فلما وصلوا إليه ضحك وقال: أنا ال أغرق من الغرق... لينقذوهفأسرع الناس إليه 

غضب الجميع... وعندما تكرر مرة ثانية لم يلتفت إليه أحد. وفجأة ارتفعت األمواج 

بالغرق ودخل الماء في فمه؛ فأنقذه المنقذ، واكتشف الناس أنه كان  عمروأحس 

للجميع، وقال: تعلمت درسا لن أنساه أبدا... ولن أكذب  عمريغرق بالفعل. واعتذر 

 بعد اليوم.



 ..............................................المقدمة:

 ......................................................................الرشادات:

           ....................................................................... 

           ........................................................................ 

 

 

 

 

 ثم حلله :التقرير التالى  اقرأ -٤

 تمام في الحافلة انطلقت الحيوانات، حديقة إلى رحلة إقامة مدرستنا إدارة قررت

 نشاهدس ألننا كبيرة؛ فرحة تغمرنا الصف، في زمالئي برفقة صباًحا الثامنة الساعة

 أن لىإ جانبيه على الجميلة واألشجار الطريق بمنظر استمتعت المتنوعة، الحيوانات

 ؛المتنوعة بالحيوانات مليئة الحديقة هدوء، في النزول المعلمة منا طلبت وصلنا،

 بيت ازرن ثم واألسود، والفهد القرود، من العديد رأينا كما صغاره، ورأينا أسدًا فشاهدنا

 موسمو حياتها وأطوار الحيوانات سلوكيات على تعرفنا الطيور قسم ودخلنا الزواحف

 من ةمجموع لعبنا بعدها الغداء، وجبة تناول المعلمة منا طلبتو جلسنا بعدها تكاثرها.

 كثيرا. فمرحنا األلعاب

 ارة،الحر شديد الجو كان نتأخر. ال حتى الحافلة إلى وعدنا سريعًا، الساعات انقضت

 والحر الظهر ساعات في بداخلها للجلوس خياًما نجهز أن القادمة المرة في اقترح

 الشديد.

  

 أكمل: تقريرلل فهمك خَلل من

 ........................................................................ الزمان:

 ........................................................................ المكان:

 ............................................................ المواصالت: وسيلة

 ............................................................... مشاهدته: مت ما

 ................................................................... :اإيجابي ارأي

                   ..................................................................... :اسلبي ارأي

 ....................................................................... اقتراح:

 

 : اْقَرأْ، ثُم  أَِجْب:الَخاِمسُ الس َؤاُل 



 تُ د  عِ صأ ا وأ احً بأ صأ  ةِ عأ ابِ الس   ةِ اعأ الس   فِي ةِ سأ رأ د  المأ  إِلأى تُ ل  صأ وأ ا وأ رً اكِ بأ  تُ ظ  قأ ي  تأ اس  وأ  رُ ظأ تأ ن  المُ  مُ و  اليأ  اءأ جأ 

ا نأ ك  ر  حأ تأ وأ  ةِ يزأ الجِ بِ  انِ وأ يأ الحأ  ةِ يقأ دِ حأ  إِلأىا نأل  صأ وأ  ة  اعأ سأ  ورِ رُ مُ  دأ ع  بأ وأ  ،عِ ابِ الر   ف ِ الص  ي بِ ئِ الأ مأ زُ  عأ مأ  ةأ لأ افِ الحأ 

نأاوأ  ةأ سأ رِ تأ ف  المُ  اتِ انأوأ يأ ا الحأ نأ د  اهأ شأ وأ  انِ كأ المأ  عِ الأ ط  تِ الس   عأم   اتُ اعأ الس   تِ ضأ مأ و، يلأ الفِ وأ  ةأ افأ رأ الز  وأ  دأ ر  القِ  أأط 

ي ي فِ م ِ أُ  ت  انأكأ وأ  ةِ ثأ الِ الث   ةِ اعأ الس   فِيا نأل  صأ وأ  لِ ع  الفِ بِ وأ  ،لِ زِ ن  المأ  ىلأ إِ  ةِ دأ و  العأ  نأ مِ  د  بُ  الأ  انأ كأ ا وأ يعً رِ سأ 

 ي.الِ بأ ق  تِ اس  

 م  لأ  ينِ ن  كِ لأ  ،ةِ عأ و ِ نأتأ المُ  اتِ انأوأ يأ الحأ بِ  ةً يئأ لِ مأ  كأانأت  ا هأ ن  أأ وأ  ةِ يقأ دِ الحأ  اعُ سأ ات ِ  وأ هُ  ةِ لأ ح  الر ِ  هِ ذِ ي هأ ي فِ نِ بأ جأ ع  ا أأ مأ 

بِلأةِ  ةِ ر  ي المأ فِ وأ  ،اتِ انأ وأ يأ الحأ  يعأ مِ جأ  ةأ دأ اهأ شأ مُ  ع  طِ تأ س  أأ   حُ رِ تأ ق  أأ وأ  ،ر ِ الحأ  ةِ د  شِ لِ  اءِ تأ ي الش ِ ا فِ هأ تأ ارأ يأ زِ  لُ اوِ حأ أُ  الُمق 

 .اهأ بِ  ل  ظِ تأ س  نأ ىت  حأ  ات  مأ ي  خأ مُ  اءأ نأبِ 

 ، َحل ِْلَها:ة  لَ حْ رِ لِ  ير  رِ قْ تَ  نْ عَ  ة  ابَ تَ أََماَمَك كِ 

 أَْكِمْل:

 .. ..................................... ةِ دَ وْ العَ وَ  كِ ر  حَ الت   ةُ اعَ سَ 

 ........... .  تِ ََل اصَ وَ المُ  ةُ يلَ سِ وَ 

 . ................. انُ كَ المَ 

 . ......... هُ تُ دَ اهَ شَ مُ  م  ا تَ مَ 

 . .............. ي  ابِ يجَ إِ  ي  أْ رَ 

 . ...................... ي  بِ لْ سَ  ي  أْ رَ 

 . ............................... اح  رَ تِ اقْ 

ْر فِي ُعْنَوان  آَخَر:  ت ُروكأة  للت ِل ِميِذ(.......فَك ِ  .................)مأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اْقَرأْ، ثُم  أَِجْب:الس اِدسُ الس َؤاُل 

 نأ مِ  ير  بِ كأ  غ  لأ ب  مأ  لأ ابِ قأ مُ  هِ ارِ جأ لِ  هِ ِض ر  ي أأ فِ  ةأ ودأ جُ و  المأ  اءِ المأ  رأ ئ  بِ  بأاعأ ا عً ادِ خأ ا مُ عً ارِ زأ مُ  ن  ى أأ كأ يُح   

ا ودأ جُ و  المأ  اءأ المأ  مأ دِ خ  تأ س  يأ لِ  رأ ئ  ى البِ رأ تأ ي اش  ذِ ال   عُ ارِ زأ المُ  اءأ جأ  ِحينأ ، الِ المأ  ي الِ الت   مِ و  ي اليأ فِ  بِهأ

 اءأ لمأ ا كأ ع  بِ أأ  م  ي لأ نِ ن  كِ لأ  رأ ئ  البِ  كأ تُ ع  بِ  د  ا قأ أنأفأ  ،لُ جُ ا الر  هأ يُّ ا أأ نأهُ  ن  مِ  ب  هأ : اذ  عُ ادِ خأ المُ  لُ جُ الر   هُ لأ  الأ قأ 

 هُ لأ  عأ ادِ خأ المُ  عأ ارِ زأ ي المُ كِ تأ ش  يأ ي لِ اِض ى القأ لأ إِ  هأ ج  وأ تأ وأ  عأ مِ ا سأ م  مِ  لُ جُ الر   شأ دُهِ  ا!يهأ فِ  ودأ جُ و  المأ 

أ بِ  هِ اعِ نأ ق  لِ  ة  يدأ دِ عأ  ت  الأ اوأ حأ مُ  دأ ع  بأ   ةأ ص  ي القِ اِض القأ  عأ مِ ، سأ هِ ق ِ حأ  ن  مِ  ايهأ ي فِ ذِ ال   اءأ المأ وأ  رأ ئ  البِ  ن  أ

 الأ قأ ، فأ ضأ فأ رأ  هُ ن   أأ ال  إِ  هُ رأ ئ  بِ  لأ جُ الر   يأ طِ ع  يُ  ن  أأ  هُ ن  مِ  بأ لأ طأ  م  ، ثُ ورِ ضُ الحُ بِ  عأ ادِ خأ المُ  لأ جُ الر   رأ مأ أأ وأ 

، ن  ذأ إِ  هِ رِ ئ  بِ  ن  مِ  كأ اءأ مأ  ج  رِ خ  أأ وأ  م  ا قُ ي  هأ فأ  كأ ارِ جأ لِ  رُ ئ  البِ وأ  كأ لأ  اءُ المأ  انأ كأ  ن  ا، إِ نً سأ حأ  ي:اِض القأ  هُ لأ 

  فأ رأ عأ وأ  عِ ادِ خأ المُ  لِ جُ الر   ونُ نُ جُ  ُجن  
 .اهأ بِ احِ صأ  بِ ال  رُّ إِ ضُ  تأ الأ  ةأ يعأ دِ الخأ  ن  أأ

 

 

 ، َحل ِْلَها: ة  يرَ ِص قَ  ة  ص  أََماَمَك قِ 

 أَْكِمْل:

ت ُروكأة  للت ِل ِميِذ(....... . ةِ يرَ ِص القَ  ةِ ص  القِ  انُ وَ نْ عُ   . ...................)مأ



 . ............................ اتُ ي  ِص خْ الش  

 . ..................................................... انُ مَ الز  

 ............. انُ كَ المَ 

 ............................................... ...ةِ ص  القِ  ةُ ايَ دَ بِ 

 ........................................... (ةُ لَ كِ شْ المُ ) طُ سَ الوَ 

 ..........................................: ةِ ص  القِ  ةُ ايَ هَ نِ 

 

 

 

 

 

  

 : اْكتُْب بَِخِط  الن ْسخِ:سادسا 

 .اةِ يَ الحَ  انُ يَ رْ شَ  يَ هِ  ِس يْ وَ الس   اةُ نَ قَ                                       

 

................................................................................................. . 

 .ة  انَ مَ أَ  مْ كُ تُ ح  ِص فَ  ،مْ كُ عِ مَ تَ جْ مُ  ةِ ح  ِص  َعلَىوا ظُ افِ حَ                                      

. ............................................................................................... 

 .وبِ عُ الش   ةِ ضَ هْ نَ  اِس يَ قِ ا لِ د  جِ  م  هِ مُ  اس  يَ قْ مِ  يمُ لِ عْ الت                             

. ......................................................................................... 
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